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DECIZIA nr. 1/1
din 20 ianuarie 2020
Cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „CANAL
REGIONAL” SRL pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL”
Printr-o cerere f/nr. din 19 decembrie 2019, „CANAL REGIONAL” SRL a solicitat
Consiliului Audiovizualului eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune „CANAL
REGIONAL”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de
servicii din țară, în format: Generalist, prevăzut de proiectul editorial și Structura serviciului media
de programe pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL”, după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie
săptămânală: 168 ore)
Producție proprie: 87%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

68%
19%

Producții audiovizuale ale altor producători: 13%
Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 3%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din
statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

10%

Programe retransmise/preluate/achiziționate: 25%
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:

14%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Televiziuni locale – ATV, NTS, Albasat, Flor TV, Impuls TV, Drochia TV, Studio L, Sor TV, Media TV, Lik TV, Dnestr TV.

Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

11%

B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 88%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din RM:

66%
11%
11%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
-

Programe informative și analitice:
Programe educaționale și culturale:
Filme (artistice, documentare, animație):
Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
Alte tipuri de emisiuni:
Teleshopping, sponsorizare:
Publicitate:
Promo:

17%
17%
5%
0%
52%
0%
4%
5%

În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a
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făcut două remarci. Prima: planul de afaceri prezentat de „CANAL REGIONAL” SRL abundă de
greșeli, nu doar gramaticale, ceea ce prejudiciază imaginea grupului de creație al postului de
televiziune, și doi: Devizul anual de cheltuieli conține o sumă foarte mică pentru reînnoirea tehnicii
și perfecționarea echipei de creație, dar nu prevede resurse financiare pentru producerea contentului
autohton. Totodată, Dragoș Vicol și-a exprimat nemulțumirea că postul TV „CANAL
REGIONAL”, care este un conglomerat de studiouri locale pe întreg teritoriul Republicii Moldova,
nu dispune de un Colegiu de redacție care ar coordona politica editorială a furnizorului de servicii
media audiovizuale. Președintele Consiliului Audiovizualului a declarat că va susține acest proiect
audiovizual, în speranța că actele prezentate la Consiliul Audiovizualului vor fi revizuite, pentru a
crește din punct de vedere calitativ.
La rândul său, membra Consiliului Audiovizual, Lidia Viziru, a menționat că postul de
televiziune „CANAL REGIONAL”, pe parcursul activității, a demonstrat că poate realiza produs
autohton de calitate care merită a fi vizionat de cetățenii Republicii Moldova, sugerând, astfel,
administratoarei furnizorului de servicii media audiovizuale să participe la concursul pentru
suplinirea capacității Multiplexului A.
Prezentă la ședință, Vera Bulgaru, administratoarea „CANAL REGIONAL” SRL, a dat
asigurări că furnizorul de servicii media audiovizuale va participa la concursul pentru suplinirea
capacității Multiplexului A.
În temeiul prevederilor art. 25 și 75 a Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin
Legea nr. 174 din 08.11.2018, și a actelor prezentate de către întreprinderea nominalizată, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea „CANAL REGIONAL” SRL privind eliberarea licenței de emisie,
pentru o perioadă de nouă ani, pentru postul de televiziune „CANAL REGIONAL”, al cărui
serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A aproba Structura serviciului media de programe pentru postul de televiziune
„CANAL REGIONAL” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU), după cum urmează:
Formatul de principiu și structura serviciului media audiovizual:
B. 1. Formatul serviciului media audiovizual: Generalist
B. 2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie
săptămânală: 168 ore)
Producție proprie: 87%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media:
Programe audiovizuale locale realizate în coproducție și cu contribuția furnizorului de servicii media:

68%
19%

Producții audiovizuale ale altor producători: 13%
Programe audiovizuale realizate de producători independenți aflați sub jurisdicția Republicii Moldova: 3%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din
statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră:
0%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):

Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

10%

Programe retransmise/preluate/achiziționate: 25%
Realizate de alți furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova:

14%

(cu specificarea denumirii, formatului serviciului media audiovizual, genului programelor și țara de origine a produsului media respectiv):
Televiziuni locale – ATV, NTS, Albasat, Flor TV, Impuls TV, Drochia TV, Studio L, Sor TV, Media TV, Lik TV, Dnestr TV.

Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova:

11%

B.3. Opere europene:
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 88%
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Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor:
Procent rezervat operelor audiovizuale europene:
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenți din RM:

66%
11%
11%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:
-

Programe informative și analitice:
Programe educaționale și culturale:
Filme (artistice, documentare, animație):
Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale neîncadrate în emisiuni):
Alte tipuri de emisiuni:
Teleshopping, sponsorizare:
Publicitate:
Promo:

17%
17%
5%
0%
52%
0%
4%
5%

2. A aproba elementele de identificare ale serviciului media audiovizual al postului de
televiziune „CANAL REGIONAL”, conform graficii (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU):

3. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA din
20 ianuarie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
4. Pentru eliberarea licenței de emisie, „CANAL REGIONAL” SRL va achita o taxă în
valoare de 3250 de lei.
Datele bancare pentru eliberarea licenței de emisie:
Consiliul Audiovizualului al Republicii Moldova
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și va fi publicată pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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